
PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VII, NR. 4(28), AN 2012332

Adresă de corespondenţă: 

Asist. Dr. Alexandru Matei, Clinica Obstetrică-Ginecologie „Polizu“, Bd. Gheorghe Polizu Nr. 38-52, Bucureşti 

REZUMAT
Autorii prezintă concis un caz de carcinom spinocelular al buzei inferioare operat şi recidivat, punând accent pe 

radicalitatea actului chirurgical, dar şi pe metoda de reconstrucţie aleasă şi aducând o bogată iconografi e.
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ABSTRACT
The authors present a case of spinocellular carcinoma of lower lip, recurrent a  er surgery, focusing on 

radical surgical act, but also on the reconstruction method chosen and proposing also rich iconography.
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Este vorba despre cazul unui bărbat în vârstă 
de 63 de ani, din mediul urban, care în urmă cu 
doi ani de zile a fost diagnosti cat cu carcinom 
spinocelular la buza inferioară, în treimea ex-
ternă stângă. La vremea respecti vă tumora avea 
dimensiuni de cca 2 cm şi era superfi cială. S-a 
practi cat o excizie limitată, iar ulterior pacientul 
a efectuat radioterapie de ti p Roengen profundă, 
în doză de 6000 R.

La doi ani de zile de la acest tratament apare 
recidiva tumorală şi se prezintă în clinica 
noastră.

Ilustrăm în conti nuare câteva aspecte ale tu-
morii la prezentarea bolnavului în clinica noastră. 



333

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VII, NR. 4(28), AN 2012

Intervenţia chirurgicală în cancerul de buză 
trebuie să se adreseze leziunii primare, ariilor 
ganglionare şi leziunilor osoase asociate (1). S-a 
practi cat excizia „în bloc“ a tumorii labiale cu o 
porţiune din mandibulă. S-a luat această decizie 
deoarece tumora era în contact inti m cu peri-
ostul mandibular, iar siguranţa rezecţiei onco-
logice (1) impunea acest lucru. Rezecţia unei 
por ţiuni din mandibulă s-a realizat fără între-
ruperea completă a conti nuităţii mandibulei.

De asemenea, s-a practi cat şi o evidare gan-
glionară submandibulară şi jugulo-caro ti  di ană 
funcţională stângă. Defectul de substanţă rezul-
tat s-a închis cu ajutorul unui lambou fascio-
cutanat submandibular.

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă.
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Examenul histopatologic al piesei exti rpate: 
carcinom spinocelular invaziv la nivelul mucoasei 
labiale şi a ţesutului fi broadipos învecinat pe-
riostului mandibular; limfoganglioni reacti vi, 
fără invazie carcinomatoasă.

Aspect postoperator, la doi ani de la intervenţia 
chirurgicală din clinica ORL – Colţea:

Din punct de vedere al clasifi cării TNM (3), 
tumora se afl ă în stadiul T3N0M0. Supravieţuirea 
la 5 ani, în mod predicti v, ar fi  de aproape 40% 
(2).

În literatură se afi rmă frecvenţa deosebită a 
localizării la buza inferioară (4) – 94% (mai 
expusă acţiunii frecvente şi prelungite a diferiţilor 
factori de risc: traumati sme mecanice, arsuri, 
fumatul, radiaţia solară, agenţi microbieni).

Cancerul de buză este mai frecvent la bărbaţi 
– M/F=50/1 (5).

Din punct de vedere histopatologic, epite-
liomul spinocelular este cel mai frecvent cancer 
al buzelor (50% din cancerele buzelor sunt 
epitelioame spinocelulare). El se dezvoltă din 
stratul spinos malpighian.

Carcinomul spinocelular labial reprezintă 
2,2% din totalul neoplaziilor.

O parti cularitate a cazului prezentat o repre-
zintă buna vindecare postoperatorie, chiar dacă 
a fost vorba despre ţesuturi iradiate anterior.

Metoda de refacere – reconstrucţie a de-
fectului ti sular restant – a pornit de la inciziile 
alese, ce au permis şi realizarea evidării gan-
glionare.

S-a realizat acoperirea zonei de os denudate, 
s-a refăcut conturul buzelor, dar şi integritatea 
planşeului bucal.

Cancerul de buză se prezintă sub o multi tudine 
de forme clinice şi evoluti ve. Tratamentul chirur-
gical trebuie să se adapteze fi ecărui caz în parte 
(7). Intervenţia chirurgicală trebuie să sati sfacă 
necesitatea unei radicalităţi oncologice (6), în 
primul rând. Acest fapt este uneori mai greu 
înţeles şi acceptat de către pacienţi. Această pa-
tologie a generat numeroase viziuni (8) şi pro-
cedee de reconstrucţie (plasti e), care au per mis 
reinserţia socială a pacienţilor.
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